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CESTOU
K VEĽKEJ NOCI

Pôstne obdobie je dobou jednoduchosti; nie je
sviatočným obdobím. S evanjeliovou bdelosťou
a s akousi neúprosnou poctivoťou voči sebe
máme obnoviť Kráľovstvo Božie v nás,

Nech Kristus Pán Zmŕtvychvstalý, ktorý
je Novým stvorením medzi nami je tiež   živo
prežívaný v jeho trvalej prítomnosti uprostred nás a v nás. „Videli sme Pána...“, ktoré
s nadšením hlásali ženy, kráčajúce od prázdneho hrobu a apoštoli, keď sa im dal spoznať v
„Lámaní chleba“ nech vychádza aj z našich úst
a z nášho svedectva.
S láskou a oddanosťou,
Váš  dušpastier, Otec František.

Encyklika pápeža Benedikta XVI.
Deus caritas est
Úplné znenie   encykliky “Boh je Láska”,
pápeža Benedikta XVI. nájdete na oficiálnych
stránkach Konferencie biskupov Slovenska,
http://www.kbs.sk
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Pôstna doba je časom pokusu o nápravu, časom
obrátenia, pokánia, obhajoby našej   vnútornej
slobody proti všetkému, čo nás chce odvieť od
služby a od lásky. Čo sa od nás očakáva v pôste?
Prv bolo všetko oveľa zjavnejšie a jasnejšie.
Jestvoval pôstny poriadok, ktorý človeku dával
predstavu, že každopádne niečo robil. Teraz
sa však pôst stal vútornejšou a osobnejšou
záležitosťou. Naša práca, ktorá často vyčerpáva
nervy, naša predstava o pomere ducha a tela,
náš dnešný spôsob stravovania – to všetko robí
z pôstu záležitosť, ktorá niekedy ťažko zapadá
do nášho života. Preto nový pôstny poriadok
dáva oveľa silnejší dôraz na svedomie každého
jednotlivca.



Drahí spoluveriaci a čitatelia; Dostávate
do rúk druhé číslo nášho Misijného Informátora.
Vychádza práve v čase štyridsaťdenného pôstneho obdobia a v očakávaní slávenia Sviatkov
Kristovho zmŕtvychvstania – Veľkej Noci. Sme
v období kedy sa ozýva v bohoslužbách neustála výzva: „Kajajte sa a verte evanjeliu“.

V tomto čase by sa mal klásť osobitný dôraz
aj na modlitbu. Napríklad bolo by na mieste
prehodnotiť si svoju rannú a večernú modlitbu
a modliť sa osbitne starostlivo v rodine modlitbu pred jedlom a po jedle. Vo farnostiach
sa v tomto čase konajú osobitné pobožnosti,
na ktorých by sme sa mali zúčastniť (napr.
Krížové cesty, Duchovné obnovy...). Pôstna
doba je však predovšetkým časom pokojnej
a úprimnej spovede. Tým, s ktorými sa spájam
v pôstnom i veľkonočnom období len cestou
tohto „oznamovateľa“, ale aj všetkým ostatným           chcem aj zablahopriať k blížiacej sa
Veľkej Noci:

Číslo 1

solidárne s naším Pánom, ktorý kráča v ústrety svojmu umučeniu. Táto obnova môže pre
každého znamenať niečo iného, podľa toho čo
mu vnuká láska. Pre jedného pôstna doba znamená obmedziť fajčenie a pitie, pre druhého
prísne plnenie povinností v práci a v rodine,
alebo väčšiu trpezlivosť v ťažkostiach. Alebo
sústrediť sa na to, čo chce iný. Ako varovanie
a priam ako výzva je povedané na začiatku
pôstu v evanjeliu čítanom v pondelok po prvej
pôstnej nedeli: „Čo ste jednému z týchto mojich  
najmenších bratov urobili, mne ste urobili“ (Mt
25,40).

List Od
Otca Rusnáka
Milí moji veriaci,

Číslo 1
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srdečne Vás pozdravujem z nemeckého mestečka Hamminkeln-Dingden. Začína už
tretí mesiac môjho pobytu na akdémii. Čas letí
neskutočne. Nemčinu už viem zdá sa lepšie ako
keď som bol v decembri u Vás vo Švajčiarsku na
návšteve. Ďakujem Vám za modlitby a za materiálonu-finančnú pomoc. Ostávajú necelé dva mesiace a zažneme spolu naostro spolupracovať. Ako
som Vám už povedal, nebolo to celkom jednoduché,
povedať švajčiarskej misii svoje áno, ale nakoniec
som to prekonal. Som ochotný pracovať vo vinici
Pánovej všade tam, kam ma Boh pošle. Verím, že
Vám nejde iba o to, aby ste mali kňaza, ale hlavne
o to, aby ste skrze kňaza dostávali Božie milosti
a neboli ako ovečky bez pastiera. Preto moja úloha
je jasná – bližšie Vám pritiahnuť k Bohu. Vy však
budete musieť so mnou spolupracovať. Aktivity,
duchovný život, sviatosť zmierenia Vám iste nebude robiť problém. Moja obetavosť sa bude viazať
na Vašu a Vaša obetavosť sa bude viazať na moju.
Vtedy bude naša pastorácia živá.
Chcem  a prajem si, aby naše stretávanie sa,
nebola len ľudská úroveň, ale aby to bolo hlavne
stretnutie sa s Bohom. Ochota, obetavosť a láska
pre Boha nám nesmie robiť problémy.

Moja obetavosť sa bude viazať
na Vašu a Vaša obetavosť sa
bude viazať na moju. Vtedy
bude naša pastorácia živá.
Ja sa už na Vás teším ako sa teší dobrý
pastier na svoje stádo. Stretneme sa v týždni pred
Vaším mariánskym sviatkom v máji a spoločne
pripravíme našej Nebeskej matke túto slávnosť.
6.5., t.j. v sobotu ešte upresním, kedy budeme mať
spoločnú svätú spoveď. To sú už moje prvé oznamy
pre Vás. Nebeská Panna Mária – to je to najkrajšie,
čo nám mohol Nebeský Otec darovať. Daj nám
svoju Matku, aj za našu. Ja som mariánsky ctiteľ
Nepoškvrneného Počatia. Neuveríte, aké milosti
mi táto žena sprostredkovala u svojho Syna. Prajem si, aby naša misia bola živá a zaistila nám život
v Nebeskom Kráľovstve. Som presvedčený, že túto

moju pastoráciu nebude chcieť nikto nabúrať, ale
bude ma v nej podporovať. Ešte raz, teším sa na
Vás a srdečne Vás so srdca pozdravujem.
Vás páter Verian
v Dingdene, 6.3.2006

PÚŤ DO MARIASTEINU
usporiadaná SKM Bazilejského biskupstva  
sa bude toho roku konať dňa 7. mája 2006.  
Možnosť sviatosti zmierenia je už od 11H00
v miestnostach pre spovede. Zoraďovanie
sprievodu pre slávnostný vchod do Baziliky
je o 12H15. Začiatok slávnostnej sv. omše je
o 12H30.
Hlavným celebrantom a aj kazateľom bude
jeho Excelencia – otec biskup Dominik Kaľata
SJ. Pozvaní sú aj všetci kňazi (zvlášť slovenskí), ktorí sú ochotní pomôcť pri slávení tohto
významného duchovno kultúrneho podujatia.
Panna Mária svojím príhovorom nás odmení
plným priehrštím jej materinskej dobroty.
Svoju na účasť na púti už prisľúbil aj
P. Alojz Ondrejka SDB. S radosťou by si chcel
medzi svojimi bývalými veriacimi pripomenúť
svoje významné životné jubileum.
Váš dušpastier, Otec František

JEŽIŠOVE
VEĽKONOČNÉ
TAJOMSTVÁ
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vyučovanie, vyznanie viery, k tomu patria modlitby, hymny, liturgia, rituály a chvála Boha
v bohoslužbách. Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní
zaúča svojich verných práve do tejto úlohy.
V podstate im dáva za úlohu slávenie eucharistie, (Posledná večera a Emauz Lk 24), odpúšťanie
hriechov (nielen Petrovi – Mt 16,19, ale všetkým
apoštolom, Jn 20, 21-23), a udeľovanie sviatostí vo všeobecnosti, (krstite všetky národy – Mt
28,19)  svedectvo viery (až po mučeníctvo!) (Keď
zostúpi na vás Sv. Duch, budete mi svedkami – Sk
1) a hlásanie blahozvesti celému svetu. (Mt 28,20).
Keby sa po Ježišových zjaveniach
Cirkev nebola stala misionárskou, keby jeho
učeníci neboli Ježiša poslúchli, nemali by sme
dnes Nový Zákon a nijaké veľkonočné sviatky.
Záver
Matúšovho
evanjelia
prináša
najzahustenejšie túto tému: „Daná mi je všetka
moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať
všetko, čo so vám prikázal.“ (Mt 28,18-20a)
Ježiš na zemi plnil Otcovi vôľu. Dal nám príklad. To vyžaduje aj od nás. CHOĎTE, UČTE,
VŠETKY NÁRODY, zachovávať VŠETKO.
Štyri rozkazy. Predstavme si formu kríža. Smer
zhora dole: Dodržujte všetko, aby ste boli svedkami Božieho kráľovstva, ktoré je už tu, medzi
nami. Ježišova poslušnosť – až po smrť, po smrť
na kríži – je Ježišovo osobné svedectvo. Vertikála
smerom hore: Daná mi je všetka moc, na nebi i na
zemi. Bude daná i nám, podľa stupňa nášho svedectva. A horizontála doľava: všetky národy, teda
celý svet! Horizontála smerom doprava: Nebojte
sa! Ja som s vami po všetky dni až do skončenia
sveta. (Mt 28,20b). Smer doprava je smer do
budúcnosti Podľa našej viery je to budúcnosť vo
večnosti v spoločenstve s trojjediným Bohom.
Všetky tieto poslania vychádzajú zo stredu kríža
a znova sa tam vracajú. Tam, kde za nás vykrvácalo Ježišovo srdce, aby nás všetkých spasil!
Od toho času uplynulo dvetisíc rokov. Ježišovi učeníci
dosiahli cieľ svojho života. Ale JEŽIŠOVA VEC
IDE ĎALEJ!  To je dnes naša úloha, naše poslanie.
Požehnaný a milostiplný Veľký týždeň, Veľkú
noc a všetky dni Vášho života, aby ste aj Vy
dosiahli svoj cieľ, Vám z celého srdca želá
Eva Plešková

Číslo 1

Ako chápeme Ježišove zjavenia po
zmŕtvychvstaní? Ako vôbec musíme chápať zjavenia nebeských bytostí obyčajným smrteľníkom?
Zjavenie Ježiša je vždy akási výzva k viere.
Ježiš sa zjavuje vtedy a aj neskôr len ľuďom,
ktorí už mali vieru. Nakoniec aj zjavenia Panny
Márie boli zjaveniami veriacim ľuďom, deťom,
aj keď to boli celkom jednoduchí, nevzdelaní
ľudia. Aj ona prosila o spoluprácu pri budovaní
Božieho kráľovstva na zemi. Dávala stavať
chrámy, kde sa veriaci ľud schádza na chválu
Boha a na osobné stretnutia s Jej Synom, Ježišom
Kristom, skrze Ducha Svätého v eucharistii.
Odpoveď na našu otázku dostaneme
jedine z evanjelia, kde sa nám   zachovali Ježišove prvé zjavenia tým, ktorí patrili k jeho učeníčkam, učeníkom, apoštolom.
Ježiš sa nezjavuje „len tak“, aby dokazoval, že žije.
Nie pre senzáciu. Nijaké zjavenia nechcú byť senzáciou. (Spomeňte si, ako Ježiš zakazoval ľuďom
hovoriť o tom, že pre nich urobil nejaký zázrak!)
Ježišove zjavenia sa dotýkajú podstaty ľudskej existencie. Nielen jednotlivcov, ale aj spoločenstva
veriacich. Ježišove zjavenia sú výzvou ku svedectvu. Ježiš svoje zjavenia spája s úmyslom, pre ktorý
sa stal človekom: Ohlasovať Božie kráľovstvo
a viesť ľudí k Bohu, ktorý je pre nás OTCOM.
Ježišove zmŕtvychvstanie sa stalo známym vo
svete jedine skrze poslušnosť tých, ktorým sa
dal vidieť. Týmto dal totiž poslanie a úlohu.
Všimnime si, že evanjelia sa nezaoberajú
so skutočnosťou zjavenia, ale s úlohou, ktorú Ježiš
dáva. (Ježiš  posiela Máriu Magdalénu k učeníkom,
aby im ona oznámila, že Ježiš žije!) Nevdojak
musím myslieť na prvú knihu Písma: Boh stvoril
človeka na svoj obraz. Boh stvoril človeka ako svojho partnera pre zveľaďovanie zeme. (Gen 1,28).
Ježiš vyžaduje od nás v mene svojho Otca túto spoluprácu, vyžaduje od svojich verných, aby mu slúžili.
Aby jeho vec pokračovala vo svete do skončenia sveta.
Všimnime si, že Nový Zákon kladie dôraz na povolanie učeníkov a na ich poslanie. Komu táto
podstata uniká, nepochopil Ježišovu blahozvesť.
Príbehy o Ježišových zjaveniach počas 40
dní nie sú len nábožné, povzbudivé príbehy, nie
sú vyšperkovaním skutočnosti, že Ježiš vstal! Nie
sú súkromnými zážitkami, od ktorých sa smieme
dištancovať. Toto obdobie je ešte súčasťou Zjavenia a preto sa aj od nás očakáva nielen to, že to berieme na známosť, ale očakáva sa aj naša odpoveď,
dnes, teraz a tu, svedectvom nášho života.
Tradícia, ktorú sme prebrali, je vlastne Ježišov
misijný úmysel. Ide mu o ohlasovanie,

Informácie
pre čitateľov
Program duchovnej obnovy v ZÜRICHU:
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Streda  29.03.2006 o 20H00 – Svätá omša s kázňou zameranou pre úkon pokánia.  Mládež a a aj ostatní
veriaci môžu sa zúčastniť kratšej tejto formy duchovnej obnovy v rámci Slovenskej svätej omše v kostole sv. Jána Boska v stredu o 20H00 (29.03.06). Celú onovu bude animovať  vdp. Štefan Turanský SDB.
Po sv. omši bude ako vždy bratské posedenie a stretnutie v priestoroch mládežníckeho strediska. Táto sv.
omša s ostatným programom bude ako zvyčajne na Feldstrasse  109 – (Talianska misia).  
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Piatok - 31.03.2006 o 19H00 – Farský dom Liebfrauen – v sále D a A;Prednáška, sv.omša (Krypta),
možnosť sviatosti zmierenia.
Sobota - 1.04.2006 o 16H00 – Farský dom Liebfrauen – v sále D a A; Prednáška, sv. omša (Krypta),
možnosť sviatosti zmierenia.
Nedeľa - 2.04.2006 o 9H30 – Krypta kostola Liebfrauen. Sv. omša slúžená kazateľom; možnosť vykonať
si sviatosť zmierenia.
V stredu Veľkého týždňa  (12.04.2006) a v stredu týždňa po Veľkej Noci (19.04.2006) sa slovenské sv.
omše v kostole sv. Jána Boska na Talianskej Misii nekonajú!
OBRADY SVÄTÉHO TÝŽDŇA (VEĽKEJ NOCI) 2006  ZÜRICH
Všetky obrady sa konajú v Krypte kostola Liebfrauen:
KVETNÁ NEDEĽA – 9.apríla 2006 o 9H30. Pred kostolom bude na úvod požehnanie ratolestí (paliem)
a následne vchod do Krypty.
ZELENÝ ŠTVRTOK – 13. apríla 2006 o 18H00. Svätá omša – Pamiatka Večere Pánovej.
VEĽKÝ PIATOK – 14. apríla 2006 o 15H00. Slávenie utrpenia a smrti Pána – Pašie, poklona svätému
krížu, sväté príjmanie.
BIELA SOBOTA – 15. apríla 2006 o 21H00. Veľkonočná vigília so slávnostnou sv. omšou.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Slávnostná sv. omša o 9H30.
Pred a po každej bohoslužbe je možnosti pristúpiť ku sviatosti pokánia (ku spovedi)!
Sväté omše v BASELI:
Nedeľa, 26. Marec 2006, 18H00
Nedeľa, 9. Apríl 2006, 18H00
Nedeľa, 23. Apríl 2006, 18H00
Nedeľa, 30. Apríl 2006, 18H80
Nedeľa, 14. Máj 2006, 18H00
Nedeľa, 28. Máj 2006, 18H00
Sväté omše v BERNE:
Sobota, 25. Marec 2006, 17H30
Sobota, 8. Apríl 2006, 17H30
Sobota, 22. Apríl 2006, 17H30
Sobota, 13. Máj 2006, 17H30

Sobota, 27. Máj 2006, 17H30
Sobota, 10. Jún 2006, 17H30
Sobota, 24. Jún 2006, 17H30
Sväté omše v LUZERNE:
Nedeľa, 5. Marec 2006, 17H30
Nedeľa, 19. Marec 2006, 17H30
Nedeľa, 2. Apríl 2006, 17H30
Veľkonočná nedeľa, 16. Apríl 2006, 17H30
Nedeľa, 21. Máj 2006, 17H30
Svätodušná nedeľa, 4. Jún 2006, 17H30
Nedeľa, 18. Jún   2006, VÝNIMKA, 17H00
Nedeľa, 2. Júl   2006, 17H30
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